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SÚMULA DA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA COMISSÃO DE 1 

RESIDÊNCIA MÉDICA/FCM DO ANO DE DOIS MIL E QUINZE. Aos vinte e um dias de outubro do ano de 2 

dois mil e quinze, às oito horas, reuniu-se o Conselho Deliberativo da Comissão de Residência 3 

Médica/FCM, sob a Presidência do Prof. Dr. Ricardo Mendes Pereira, Coordenador da Comissão de 4 

Residência Médica, com o comparecimento dos seguintes membros: Prof. Dr. Herling Gregório Aguilar 5 

Alonzo, Profa. Dra. Adriana Gomes Luz, Prof. Dr. Carlos Eduardo Steiner, Profa. Dra. Cecília Amélia Fazzo 6 

Escanhoela, Profa. Dra. Ângela Fonseca Jorge substituindo a Profa. Dra. Elisa Maria de Brito Pacheco, 7 

Profa. Dra. Eunice Sizue Hirata, Prof. Dr. Fábio Husemann Menezes, Res. José Antônio Hersan Nadal, Prof. 8 

Dr. Kleber Yotsumoto Fertrin, Prof. Dr. Luiz Roberto Lopes, Profa. Dra. Olga Maria Fernandes de Carvalho, 9 

Res. Rafael Miranda da Costa, Res. Rafael Pena Saturnino Diniz, Profa. Dra. Renata Cruz Soares de 10 

Azevedo, Prof. Dr. Rodrigo Gonçalves Pagnano, Profa. Dra. Tânia Aparecida Marchiori de Oliveira Cardoso, 11 

Prof. Dr. Arthur Castilho, Prof. Dr. Erich de Paula, Profa. Dra. Mônica Corso Pereira, e Profa. Dra. Renata 12 

Ferreira Magalhães. Justificaram ausência: Profa. Dra. Júlia Yoriko Shinzato, Prof. Dr. Cássio Cardoso Filho, 13 

e Prof. Dr. Osamu Ikari. O Dr. Ricardo inicia a reunião divulgando o número de candidatos inscritos no 14 

exame de residência. Neste ano, houve um aumento de cinquenta e seis por cento no número de inscritos 15 

nas áreas de Acesso Direito, totalizando dois mil, cento e quarenta e quatro candidatos. Nas 16 

Especialidades Cirúrgicas, Pediátricas, Clínicas e Áreas de Atuação o aumento também foi considerável. A 17 

pontuação PROVAB e a grande confiabilidade do exame de residência realizado pela FCM podem ser 18 

alguns dos motivos para o aumento do número de inscritos. Devido a este aumento, a primeira fase do 19 

exame será realizada em dois locais diferentes. O Acesso Direito será na Universidade Mackenzie e as 20 

Especialidades serão na UNICAMP (Ciclo Básico II). A relação Candidato/Vaga e os demais números 21 

referentes ao exame foram enviados aos preceptores. Informa que o seguro para o conjunto dos médicos 22 

residentes é algo relativamente recente. Há dois anos, aproximadamente, o seguro existia apenas para os 23 

alunos de graduação e pós-graduação, tendo o valor definido e custeado pela FCM. O seguro foi estendido 24 

aos médicos residentes na última gestão e, a partir de março deste ano, a COREME passou a arcar com os 25 

custos referentes às coberturas (cerca de sete mil reais por ano). A cobertura do seguro é nacional e as 26 

indenizações são de dez mil reais por morte ou invalidez permanente e um mil e quinhentos reais para 27 

despesas médico-hospitalares. Conta que foi divulgada por e-mail a possibilidade de os médicos 28 

residentes cursarem programas de mestrado/doutorado concomitante ao cumprimento da residência, 29 

desde que não haja prejuízo às atividades desenvolvidas e que sejam expressamente autorizados pelo 30 

responsável do programa. Comunica que a partir deste mês, os residentes de outras instituições em 31 

estágio nos PRM da FCM passaram a receber o cartão de identificação com chip, tipo “Extra-Quadro”. 32 

Com o cartão, os estagiários podem almoçar no restaurante do HC mediante a inserção de crédito, 33 

podendo ainda serem cadastrados para entrada em áreas com controle de acesso, se autorizado. Os 34 

pedidos de estágio crescem a cada ano, e fica a critério do departamento/preceptor decidir se recebe ou 35 

não o residente. A COREME apenas viabiliza a realização do estágio.  Informa que desde o ano de dois mil 36 

e quatorze, a COREME passou a utilizar o sistema de gerenciamento de residentes chamado SIS-MARE, 37 

desenvolvido pela Informática da FCM. O sistema administra desde o processo de matrícula até o 38 

desligamento dos residentes, gerando declarações e relatórios relacionados aos alunos matriculados em 39 

cada programa. A partir deste ano, o processo de Avaliação Discente será incorporado ao SIS-MARE, 40 

permitindo um melhor tratamento dos dados obtidos. Os secretários dos departamentos serão 41 

convidados para apresentação do sistema ainda neste mês e serão cadastrados para a inserção dos 42 

docentes e médicos contratados que participarão da Avaliação Discente do ano de dois mil e quinze. 43 

Comunica, a pedido da Superintendência do HC, que o hospital foi multado pela Vigilância Sanitária devido 44 

ao armazenamento de amostras grátis com prazo de validade vencido.  Além disso, a Ouvidoria do HC 45 

recebeu reclamações referentes ao uso de terninhos em restaurantes (um próximo à Reitoria e outro 46 

próximo ao Departamento de Pediatria). O Dr. Ricardo pede aos preceptores que instruam os residentes 47 

para que esses incidentes não mais ocorram. Conta que o Ministério da Saúde divulgou uma Portaria que 48 

visa a capacitação de Preceptores em Medicina de Família e Comunidade. A partir do próximo ano, os 49 

residentes desse programa poderão fazer um curso relacionado à pratica da preceptoria. O valor 50 

adicionado à bolsa é de um mil reais. A meta é formar mais preceptores para o ano de dois mil e dezoito.    51 

Prosseguindo, o Dr. Ricardo informa que neste mês chegou uma demanda do Serviço de Informação ao 52 

Cidadão da UNICAMP, de uma pessoa solicitando ter acesso às súmulas das reuniões da COREME. Com 53 

base na Lei de Transparência a demanda foi atendia. Em vista disso, após aprovação, as atas estarão 54 

disponíveis na página da internet da FCM. Respondendo à Dra. Mônica Corso, o Dr. Ricardo conta que já 55 

conversou com o Dr. Marcelo Ramos e com a Dra. Maria Almerinda a respeito dos residentes do PRM em 56 

Clínica Médica que estagiam no HES. O aumento de matriculados neste ano foi significativo, e o PRM em 57 

Clínica Médica está sendo reestruturado para adequar-se ao número de residentes. O residente José 58 

Antônio informa que ocorreu o Congresso dos Médicos Residentes do Estado de SP, e dentre os assuntos 59 

da pauta estavam as exigências da paralização nacional do dia vinte e quatro de setembro. O Governo de 60 
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SP ficou aberto à discussão em apenas três das exigências, dentre elas: a carência do INSS perante a bolsa 61 

de residência, formalização da carreira de médico preceptor de residência e qualificação da residência na 62 

formação de especialista. O Governo não se propôs a discutir as outras seis exigências. Em vista disso, a 63 

Associação Nacional dos Residentes fará uma votação para uma possível paralização no mês de 64 

novembro. Os residentes da UNICAMP divulgarão seu posicionamento após essa votação. O Dr. Ricardo 65 

pede aos representantes dos residentes que caso haja a paralização, que seja avisado previamente aos 66 

departamentos e à COREME. O residente Rafael Pena pede que seja revisto o Regimento da COREME no 67 

que diz respeito à liberação dos residentes para participação em congressos. Sugere que as liberações 68 

sejam feitas a partir de critérios objetivos, e não subjetivos. Respondendo ao residente Rafael, o Dr. 69 

Ricardo diz que a revisão do Regimento está prevista para o primeiro semestre do próximo ano. 70 

Respondendo à Dra. Renata Cruz, o Dr. Ricardo informa que está participando de reuniões em Brasília 71 

relacionadas às alterações da residência médica a partir do ano de dois mil e dezoito, mas ainda não há 72 

um posicionamento relacionado ao assunto. A Dra. Olga, que atua como tutora do Mais Médicos, informa 73 

que também está participando de reuniões. PARA DISCUSSÃO/APROVAÇÃO: 1. Aprovação da súmula da 74 

última reunião: aprovada. 2. Calendário da Residência Médica no Hospital Estadual de Sumaré: o Dr. 75 

Ricardo informa que vários residentes da FCM passam por estágio no HES. Alguns departamentos seguem 76 

o calendário da FCM, enquanto outros seguem o calendário da HES. Essa situação gera conflitos entre os 77 

residentes de diferentes especialidades. O Dr. Luiz Roberto diz que os residentes devem ter 78 

responsabilidade, e afirma que eles devem seguir o calendário do local onde está fazendo o estágio. O Dr. 79 

Ricardo sugere que cada departamento discuta o assunto, para que na próxima reunião seja novamente 80 

discutida e decidida a regra a ser seguida.  3. Transferência: Instituição de origem: Hospital das Clínicas 81 

Samuel Libânio/MG. Nome do residente: Abner Walysson Alberto. Programa: Ortopedia e Traumatologia 82 

– R2 no ano de 2016. Manifestação favorável do departamento e da instituição de origem. Aprovada. 83 

Havendo aceite da instituição de destino, o interessado encaminha o pedido à CNRM, que aprovará ou 84 

não a transferência. Hoje, o serviço de Ortopedia do HC conta com apenas quatro residentes (R1), do total 85 

de sete matriculados no início do ano. A bolsa pretendida é credenciada pelo Ministério da Saúde. 4. 86 

Oferecimento de cursos de especialização, extensão e programas de treinamentos em serviço: 87 

Modalidade: Médico de aperfeiçoamento – Reoferecimento. Programa de treinamento: Treinamento 88 

Avançado em Transtornos Alimentares I. Docente responsável: Prof. Dr. Egberto Ribeiro Turato. 89 

Prazo/carga horária: fevereiro/2016 a dezembro/2016, 200 horas. Modalidade: Médico de 90 

Aperfeiçoamento – Oferecimento. Programa de treinamento: Treinamento Avançado em Transtornos 91 

Alimentares II. Docente responsável: Prof. Dr. Egberto Ribeiro Turato. Prazo/carga horária: fevereiro/2016 92 

a dezembro/2016, 200 horas. Aprovados por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, agradeceu a 93 

presença de todos e encerrou a reunião. 94 


